
 

Freidag 
 

We moeten een omgeving scheppen die kansen biedt aan 

het kind om macht over het leven te krijgen. 

Célestine Freinet 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft, 

Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien 

we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze 

website www.freinetschooldelft.nl.  

In deze Freidag komt aan de orde: 

- Coronamaatregelen 

- Swim to play 

- Oudergesprekken 

- Linden naar Buytendelft 

- Verkeersveiligheid en vuilophaaldienst Avalex 

 

 

Onderaan treft u nog de kalender en het overzicht met vakanties en vrije dagen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 
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http://www.freinetschooldelft.nl/


 Coronamaatregelen 

We zullen nog een tijd gebruik moeten maken van alle Coronamaatregelen. Wij willen de 

ouders/verzorgers die hun kind komen brengen op locatie Hugo om weer meer alert te zijn op de 

looproutes op het plein. De looproute is met pijlen aangeven. Op deze manier hoeven ouders elkaar 

niet te passeren bij betreden of verlaten van het plein.  

 

Tessa 

 

 

 Swim to Play 

Door het kamerdebat van woensdag 4 november, is er toch besloten dat ook zwemlessen aan 

kinderen t/m 12 jaar niet doorgaan. Dit betekent voor de leerlingen van groep 4 dat Swim to Play ook 

niet door kan gaan. Voor de eerste groep betekent dit dat Swim to Play afgesloten is. Voor de tweede 

groep wachten wij af wanneer zij mogen starten.  

Tessa 

 

 

 Oudergesprekken 

De oudergesprekken van november zijn vooruit gehaald en zijn al met u gevoerd. De oudergesprekken 

die nu in de kalender staan, gaan dus niet door. 

Tessa 

 

 

 Linden naar Buytendelft 

 

Afgelopen woensdag 4 november hadden de Linden een 

uitstapje naar Buytendelft. Naar aanleiding van het thema rook 

en vuur gingen ze zelf vuur maken zonder lucifers of aansteker. 

  

We zijn met de Linden naar Buytendelft gewandeld. Iedereen 

had goede schoenen aangetrokken en na het bekijken van de 

route op Google maps konden we op pad. We hadden namelijk 

gehoord dat je daar in de tipi een vuurtje kan maken en dat 

wilden we graag doen. Nou, dat klopte! In groepjes van 8 of 9 



kinderen mochten we de tipi in. Daar 

vertelden Stef en Eva van Buytendelft 

over het vuur en wat je allemaal nodig 

hebt om het te maken. Eerst moesten 

we hout verzamelen en een mooi 

houtstapeltje maken, dan ging er een 

beetje droog pluis bij en vervolgens 

probeerden we vonken te maken 

door twee stukjes ijzer over elkaar te 

strijken. Dat was moeilijk! Na tien 

minuten ploeteren waren de eerste 

vreugdekreten te horen en na nog een 

poosje lukte het bij iedereen. Hier en 

daar vloog het pluis in brand. Wat een 

leuk en spannend werkje! De 

kinderen konden er geen genoeg van krijgen. En dan mochten ze ook nog een pannetje boven het vuur 

hangen om hun eigen popcorn te bakken.  

  

Ook buiten de tipi was er veel te doen, zoals hutten bouwen, op de kabelbaan naar de overkant glijden, 

op de boot spelen, bij de dieren kijken, op de 

schommelbank schommelen, steltlopen, sjoelen, 

klimmen, klauteren, rennen en nog veel meer. Een 

heerlijke ochtend die we niet snel zullen vergeten. 

  

Dit uitje werd mede mogelijk gemaakt door de 

vrijwillige ouderbijdrage aan de FOD. 

  

 

Saskia en Natascha 

 

 

 

 

 

 

 



 Verkeersveiligheid en vuilophaaldienst Avalex 

Ik heb contact gezocht met Avalex omdat ze op maandag rond de tijd dat de school begint met de 

vuilniswagens rond rijden bij onze gebouwen aan de Loevesteinplaats en de Van Slingelandtstraat. 

Vooral het (hard) achteruit rijden leidt tot risicovolle situaties. Ik heb geen officiële klacht ingediend, 

maar gevraagd of ze de route konden aanpassen zodat de vuilniswagens niet meer rond half negen bij 

onze gebouwen zijn. Er werd positief op gereageerd.  

Mocht dit geen effect hebben, zal ik uiteraard wel een officiële klacht indienen. 

René 

 

Kalender 

De volledige kalender is standaard te vinden op onze website. 

4 november 2020 

20.00 uur redactievergadering Freispraak 
11 november 2020 

19.30 uur MR 
12 november 2020 

start Swim to Play tweede groep 
20.00 uur overblijfcommissie 

17 november 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
26 november 2020 

schoen zetten op Hugo en Margriet 
4 december 2020 

Sinterklaasviering 
Leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 

8 december 2020 

20.00 uur Activiteitencommissie 
10 december 2020 

Swim to Play met kleding zwemmen 
16 december 2020 

kerstviering Hugo, Margriet en Libel 
17 december 2020 

kerstmarkt Libel 
18 december 2020 

12.00 uur leerlingen vrij 
22 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Kerstvakantie 
 



 

 

 

Vakanties 

Het overzicht is ook standaard te vinden op onze website. 

Vakantieregeling 2019-2020 Openbaar primair onderwijs Delft en Rijswijk 

  eerste dag laatste dag 

Herfstvakantie ma 19-10-2020 vr 23-10-2020 

Kerstvakantie ma 21-12-2020 vr 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie ma 22-02-2021 vr 26-02-2021 

Goede Vrijdag + Tweede Paasdag vr 2-04-2021 ma 5-04-2021 

Meivakantie ma 26-04-2021 vr 07-05-2021 

Hemelvaartsdag do 13-05-2021 vr 14-05-2021 

Tweede Pinksterdag ma 24-05-201 ma 24-05-2021 

Zomervakantie ma 19-07-2021 vr 27-08-2021 

  

Studiedagen en margedagen 2020-2021 

leerkrachten hebben studie, de leerlingen hebben vrij    
  
Vrijdag 16 oktober 2020                                                                                               
  
Maandag 4 januari 2021 
  
Donderdag 4 maart 2021 
  
Dinsdag 25 mei 2021 
  
Woensdag 23 juni 2021 
 
middag vrij:          4 december 2020 
  
                            18 december 2020 
  
margedag:            16 juli 2021  

  
 

 


